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საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა,

 შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრს 

ქალბატონ ეკატერინე ტიკარაძეს,

ქალბატონო ეკატერინე, გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის 

საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა რაოდენობის თანხა იქნა გამოყენებული საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის   

სამინისტროსა და მინისტრის სოციალურ გვერდების Facebook, Instagram-სა და 

სხვა სოციალურ ქსელებში (გთხოვთ, დააზუსტოთ ყველა სხვა სოციალური ქსელი) 

კონტენტის  დასპონსორებისათვის. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ შემდეგი წლების  მიხედვით:  2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 წწ. 

2. იმ მედია საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთანაც საქართველოს ოკუპირებული 

ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის 

სამინისტროს აქვს/ქონდა დადებული ხელშეკრულება (მათ შორის სოციალურ და 

ინტერნეტ მედია საშუალებები) სამინისტროსა და მინისტრის აქტივობების 

გავრცელებასთან დაკავშირებით. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაციაც მომაწოდოთ ზემოთ ჩამოთვლილი წლების 

მიხედვით: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

3. საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა, შრომის, 

ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის სამინისტროსა და მინისტრის 

აქტივობების გაშუქების მიზნით მითითებულ წლებში მედია საშუალებებთან 



დადებული ყველა ხელშეკრულების ასლი (მათ შორის სოციალური და ინტერნეტ 

მედია საშუალება). 

ქალბატონო ეკატერინე, გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია 

მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია
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6006/3-53/21
15-06-2021

საქართველოს იუსტიციის მინისტრს

ბატონ რატი ბრეგაძეს

ბატონო რატი,  გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე 

მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა რაოდენობის თანხა იქნა გამოყენებული საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს და იუსტიციის მინისტრის სოციალური გვერდების Facebook, 

Instagram-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში (გთხოვთ, დააზუსტოთ ყველა სხვა 

სოციალური ქსელი) კონტენტის  დასპონსორებისათვის. გთხოვთ, აღნიშნული 

ინფორმაცია მომაწოდოთ შემდეგი წლების  მიხედვით:  2017, 2018, 2019, 2020, 

2021 წწ. 

2. იმ მედია საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთანაც საქართველოს იუსტიციის 

სამინისტროს აქვს/ქონდა დადებული ხელშეკრულება (მათ შორის სოციალური და 

ინტერნეტ მედია საშუალებები) სამინისტროსა და მინისტრის აქტივობების 

გავრცელებასთან დაკავშირებით.გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაციაც მომაწოდოთ 

ზემოთ ჩამოთვლილი წლების მიხედვით: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

3. საქართველოს იუსტიციის სამინისტროსა და მინისტრის აქტივობების გაშუქების 

მიზნით მითითებულ წლებში მედია საშუალებებთან დადებული ყველა 

ხელშეკრულების ასლი (მათ შორის სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალება). 

ბატონო რატი,  გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია 

მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში. 

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია
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15-06-2021

საქართველოს თავდაცვის მინისტრს, 

ბატონ ჯუანშერ ბურჭულაძეს 

ბატონო ჯუანშერ, გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის 

საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა რაოდენობის თანხა იქნა გამოყენებული საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს და თავდაცვის მინისტრის  სოციალური გვერდების Facebook, 

Instagram-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში (გთხოვთ, დააზუსტოთ ყველა სხვა 

სოციალური ქსელი) კონტენტის  დასპონსორებისათვის. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ შემდეგი წლების  მიხედვით:  2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 წწ. 

2. იმ მედია საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთანაც საქართველოს თავდაცვის 

სამინისტროს აქვს/ქონდა დადებული ხელშეკრულება (მათ შორის სოციალური და 

ინტერნეტ მედია საშუალებები) საქართველოს თავდაცვის სამინისტროს და 

თავდაცვის მინისტრის აქტივობების გავრცელებასთან დაკავშირებით.

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაციაც მომაწოდოთ ზემოთ ჩამოთვლილი წლების 

მიხედვით: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

3. საქართველოს თავდაცვის სამინისტროსა და თავდაცვის მინისტრის აქტივობების 

გაშუქების მიზნით მითითებულ წლებში მედია საშუალებებთან დადებული 

ყველა ხელშეკრულების ასლი (მათ შორის სოციალური და ინტერნეტ მედია 

საშუალება).



ბატონო ჯუანშერ, გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია 

მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია
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6007/3-53/21
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საქართველოს ფინანსთა მინისტრს, 

ბატონ ლაშა ხუციშვილს

ბატონო ლაშა, გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის 

საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა რაოდენობის თანხა იქნა გამოყენებული საქართველოს ფინანსთა 

სამინისტროს და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის სოციალურ 

გვერდების Facebook, Instagram-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში (გთხოვთ, 

დააზუსტოთ ყველა სხვა სოციალური ქსელი) კონტენტის  

დასპონსორებისათვის. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ შემდეგი წლების  მიხედვით:  

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 წწ. 

2. იმ მედია საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთანაც საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს აქვს/ქონდა დადებული ხელშეკრულება (მათ 

შორის სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალებები) საქართველოს 

ფინანსთა სამინისტროს და საქართველოს ფინანსთა მინისტრის  

აქტივობების გავრცელებასთან დაკავშირებით. გთხოვთ, აღნიშნული 

ინფორმაციაც მომაწოდოთ ზემოთ ჩამოთვლილი წლების მიხედვით: 2017, 
2018, 2019, 2020, 2021. 

3. საქართველოს ფინანსთა სამინისტროს და საქართველოს ფინანსთა 

მინისტრის აქტივობების გაშუქების მიზნით მითითებულ წლებში მედია 



საშუალებებთან დადებული ყველა ხელშეკრულების ასლი (მათ შორის 

სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალება). 

 

ბატონო ლაშა, გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია 

მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 

ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია
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5991/3-53/21
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 საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრს 

ბატონ მიხეილ ჩხენკელს

ბატონო მიხეილ, გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე 

მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა რაოდენობის თანხა იქნა გამოყენებული საქართველოს განათლებისა და 

მეცნიერების   სამინისტროსა და მინისტრის სოციალური გვერდების Facebook, 

Instagram-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში (გთხოვთ, დააზუსტოთ ყველა სხვა 

სოციალური ქსელი) კონტენტის  დასპონსორებისათვის.

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ შემდეგი წლების  მიხედვით:  2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 წწ. 

2. იმ მედია საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთანაც საქართველოს განათლებისა 

და მეცნიერების სამინისტროს აქვს/ქონდა დადებული ხელშეკრულება (მათ შორის 

სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალებები) სამინისტროსა და მინისტრის 

აქტივობების გავრცელებასთან დაკავშირებით. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაციაც მომაწოდოთ ზემოთ ჩამოთვლილი წლების 

მიხედვით: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

3. საქართველოს განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსა და მინისტრის 

აქტივობების გაშუქების მიზნით მითითებულ წლებში მედია საშუალებებთან 

დადებული ყველა ხელშეკრულების ასლი (მათ შორის სოციალური და ინტერნეტ 

მედია საშუალება). 



ბატონო მიხეილ, გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია 

მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში. 

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6020/3-53/21
15-06-2021

საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრს

ბატონ ვახტანგ გომელაურს,

ბატონო ვახტანგ, გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის 

საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა რაოდენობის თანხა იქნა გამოყენებული საქართველოს შინაგან საქმეთა 

სამინისტროს და საქართველოს შინაგან საქმეთა  მინისტრის სოციალურ 

გვერდების Facebook, Instagram-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში (გთხოვთ, 

დააზუსტოთ ყველა სხვა სოციალური ქსელი) კონტენტის  

დასპონსორებისათვის. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ შემდეგი წლების  მიხედვით:  

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 წწ. 

2. იმ მედია საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთანაც საქართველოს შინაგან 

საქმეთა სამინისტროს აქვს/ქონდა დადებული ხელშეკრულება (მათ შორის 

სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალებები) სამინისტროსა და 

მინისტრის აქტივობების გავრცელებასთან დაკავშირებით. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაციაც მომაწოდოთ ზემოთ ჩამოთვლილი წლების 

მიხედვით: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

3. საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროსა და მინისტრის აქტივობების 

გაშუქების მიზნით მითითებულ წლებში მედია საშუალებებთან 

დადებული ყველა ხელშეკრულების ასლი (მათ შორის სოციალური და 

ინტერნეტ მედია საშუალება). 



ბატონო ვახტანგ, გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია 

მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 

ნაწილით გათვალისწინებულ ვადებში. 

პატივისცემით,

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6008/3-53/21
15-06-2021

საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრს, 

ბატონ დავით ზალკალიანს

ბატონო დავით, გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის 

საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა რაოდენობის თანხა იქნა გამოყენებული საქართველოს საგარეო საქმეთა 

სამინისტროს და საგარეო საქმეთა მინისტრის  სოციალურ გვერდების 

Facebook, Instagram-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში (გთხოვთ, 

დააზუსტოთ ყველა სხვა სოციალური ქსელი) კონტენტის  

დასპონსორებისათვის. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ შემდეგი წლების  მიხედვით:  

2017, 2018, 2019, 2020, 2021 წწ. 

2. იმ მედია საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთანაც საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს აქვს/ქონდა დადებული ხელშეკრულება (მათ შორის 

სოციალურ და ინტერნეტ მედია საშუალებები) საქართველოს საგარეო 

საქმეთა სამინისტროს და საგარეო საქმეთა მინისტრის  აქტივობების 

გავრცელებასთან დაკავშირებით.

 გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაციაც მომაწოდოთ ზემოთ ჩამოთვლილი 

წლების მიხედვით: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

3. საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს და საგარეო საქმეთა 

მინისტრის აქტივობების გაშუქების მიზნით მითითებულ წლებში მედია 



საშუალებებთან დადებული ყველა ხელშეკრულების ასლი (მათ შორის 

სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალება).

გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია მომაწოდოთ 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

5994/3-53/21
15-06-2021

საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრს 

ქალბატონ ნათელა თურნავას  

ქალბატონო ნათელა, გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის 

საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა რაოდენობის თანხა იქნა გამოყენებული საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების სამინისტროსა და საქართველოს ეკონომიკისა და 

მდგრადი განვითარების მინისტრის  სოციალურ გვერდების Facebook, Instagram-

სა და სხვა სოციალურ ქსელებში (გთხოვთ, დააზუსტოთ ყველა სხვა სოციალური 

ქსელი) კონტენტის  დასპონსორებისათვის.

 გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ შემდეგი წლების  მიხედვით:  2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 წწ. 

2. იმ მედია საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთანაც საქართველოს ეკონომიკისა 

და მდგრადი განვითარების სამინისტროს აქვს/ქონდა დადებული ხელშეკრულება 

(მათ შორის სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალებები) საქართველოს 

ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და  მინისტრის 

აქტივობების გავრცელებასთან დაკავშირებით. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაციაც მომაწოდოთ ზემოთ ჩამოთვლილი წლების 

მიხედვით: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

3. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს და 

მინისტრის აქტივობების გაშუქების მიზნით მითითებულ წლებში მედია 

საშუალებებთან დადებული ყველა ხელშეკრულების ასლი (მათ შორის 

სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალება).



ქალბატონო ნათელა, გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია 

მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6010/3-53/21
15-06-2021

საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის მინისტრს 

ქალბატონ თეა წულუკიანს

ქალბატონო თეა,  გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის 

საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა რაოდენობის თანხა იქნა გამოყენებული საქართველოს კულტურის, სპორტისა 

და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და მინისტრის სოციალური გვერდების 

Facebook, Instagram-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში (გთხოვთ, დააზუსტოთ 

ყველა სხვა სოციალური ქსელი) კონტენტის დასპონსორებისათვის.

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ შემდეგი წლების  მიხედვით:  2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 წწ. 

2. იმ მედია საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთანაც საქართველოს კულტურის, 

სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროს აქვს/ქონდა დადებული 

ხელშეკრულება (მათ შორის სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალებები) 

სამინისტროსა და მინისტრის აქტივობების გავრცელებასთან დაკავშირებით.

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაციაც მომაწოდოთ ზემოთ ჩამოთვლილი წლების 

მიხედვით: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

3. საქართველოს კულტურის, სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და 

მინისტრის აქტივობების გაშუქების მიზნით მითითებულ წლებში მედია 

საშუალებებთან დადებული ყველა ხელშეკრულების ასლი (მათ შორის 

სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალება). 



ქალბატონო თეა,  გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია 

მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge

6009/3-53/21
15-06-2021

საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და

 ინფრასტრუქტურის მინისტრს, 

ბატონ ირაკლი ქარსელაძეს

ბატონო ირაკლი,  გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და 

საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის 

საფუძველზე მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა რაოდენობის თანხა იქნა გამოყენებული საქართველოს რეგიონალური 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროსა და მინისტრის სოციალურ 

გვერდების Facebook, Instagram-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში (გთხოვთ, 

დააზუსტოთ ყველა სხვა სოციალური ქსელი) კონტენტის  დასპონსორებისათვის.

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ შემდეგი წლების  მიხედვით:  2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 წწ. 

2. იმ მედია საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთანაც საქართველოს რეგიონალური 

განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს აქვს/ქონდა დადებული 

ხელშეკრულება (მათ შორის სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალებები) 

სამინისტროსა და მინისტრის აქტივობების გავრცელებასთან დაკავშირებით. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაციაც მომაწოდოთ ზემოთ ჩამოთვლილი წლების 

მიხედვით: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

3. საქართველოს რეგიონალური განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის 

სამინისტროსა  და მინისტრის აქტივობების გაშუქების მიზნით მითითებულ 

წლებში მედია საშუალებებთან დადებული ყველა ხელშეკრულების ასლი (მათ 

შორის სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალება). 



ბატონო ირაკლი,  გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია 

მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია



         საქართველოს  პარლამენტის  წევრი

         

    

თბილისი 0118, რუსთაველის გამზირი # 8, საქართველოს პარლამენტის სასახლე
ტელეფონი: (995 32) 2281679. ელ. ფოსტა: contact@parliament.ge
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საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის მინისტრს 

ბატონ ლევან დავითაშვილს

ბატონო ლევან, გთხოვთ, საქართველოს კონსტიტუციის 43-ე მუხლისა და საქართველოს 

პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის 1-ელი და მე-2 ნაწილის საფუძველზე 

მომაწოდოთ შემდეგი ინფორმაცია:

1. რა რაოდენობის თანხა იქნა გამოყენებული საქართველოს გარემოს დაცვისა და 

სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და მინისტრის სოციალური გვერდების 

Facebook, Instagram-სა და სხვა სოციალურ ქსელებში (გთხოვთ, დააზუსტოთ 

ყველა სხვა სოციალური ქსელი) კონტენტის დასპონსორებისათვის. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაცია მომაწოდოთ შემდეგი წლების  მიხედვით:  2017, 

2018, 2019, 2020, 2021 წწ. 

2. იმ მედია საშუალებების ჩამონათვალი, რომელთანაც საქართველოს გარემოს 

დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროს აქვს/ქონდა დადებული 

ხელშეკრულება (მათ შორის სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალებები) 

სამინისტროსა და მინისტრის აქტივობების გავრცელებასთან დაკავშირებით. 

გთხოვთ, აღნიშნული ინფორმაციაც მომაწოდოთ ზემოთ ჩამოთვლილი წლების 

მიხედვით: 2017, 2018, 2019, 2020, 2021. 

3. საქართველოს გარემოს დაცვისა და სოფლის მეურნეობის სამინისტროსა და 

მინისტრის აქტივობების გაშუქების მიზნით მითითებულ წლებში მედია 

საშუალებებთან დადებული ყველა ხელშეკრულების ასლი (მათ შორის 

სოციალური და ინტერნეტ მედია საშუალება). 



ბატონო ლევან, გთხოვთ, ზემოთ ჩამოთვლილი ინფორმაცია და დოკუმენტაცია 

მომაწოდოთ საქართველოს პარლამენტის რეგლამენტის 148-ე მუხლის მე-4 ნაწილით 

გათვალისწინებულ ვადებში. 

პატივისცემით, 

პარლამენტის წევრი
თამარ კორძაია


